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Ogłoszenie o naborze
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, ogłasza
nabór w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4
„Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „gov_LAB”.
Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za
pośrednictwem Generatora Wniosków [1] udostępnionego za pośrednictwem strony
internetowej PARP1 w terminie: od 15 stycznia do 14 lutego 2019 r. (w ostatnim dniu naboru
do godz. 16:00:00).
Celem naboru jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do
projektowania instrumentów dla przedsiębiorców. Efektem pilotażu będą instrumenty dla
przedsiębiorców, zaprojektowane z uwzględnieniem ich potrzeb.
PARP może udzielić pomocy w formie finansowania usług doradczych oraz szkoleniowych,
świadczonych na rzecz Wnioskodawcy w celu wypracowania i testowania instrumentu dla
przedsiębiorców. Usługodawca jest wybierany przez PARP
Do usług finansowanych przez PARP w ramach naboru należą:
1) Usługi facylitacji procesu projektowania instrumentu dla przedsiębiorców polegającej
na efektywnym prowadzeniu pracy zespołu projektowego, nastawionej na pełne
wykorzystanie potencjału wszystkich członków zespołu oraz prowadzącej do
zaprojektowania instrumentu dla przedsiębiorców.
2) Usługi niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla
przedsiębiorców obejmujące między innymi organizację i przeprowadzenie 8
warsztatów projektowych, przeprowadzenie badań jakościowych oraz rekrutację
respondentów do badań, przygotowanie wytycznych projektowych (briefu
projektowego), przygotowanie prototypów instrumentu oraz planu testowania,
opracowania raportu przedstawiającego projekt instrumentu dla przedsiębiorców
i jego wdrożenia.
3) Usługi szkoleniowe niezbędne do realizacji procesu projektowania instrumentu dla
przedsiębiorców
4) Organizacja Dnia Demonstracyjnego (Demo Day), podczas którego poszczególne
zespoły projektowe zaprezentują swoje rozwiązanie oraz zostaną ocenione przez
niezależne jury.
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O pomoc w ramach naboru mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego,
wdrażające instrumenty dla przedsiębiorców.
Kwota pomocy jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia wykonawcy usług w
odniesieniu do usług świadczonych jednemu zespołowi projektowemu.
Zasady przeprowadzania naboru:
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania naboru
znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/govlab.
Dokumenty do pobrania:
Pełna dokumentacja do Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów
inno_LAB” Pilotaż gov_LAB
Nabór jest prowadzony w ramach Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów –
inno_LAB, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata
2014 – 2020.

[1] link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 15 stycznia 2019 r.

